
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

62 

Eduardo Paes x Marcelo Crivella no Twitter: 

 a estratégia por escândalos e a invisibilidade de propostas1 

Mateus Queiroz Saraiva2 

 
RESUMO: O artigo problematiza os discursos narrativos dos candidatos Eduardo Paes e 
Marcelo Crivella no Twitter. Para tal, realizou-se o monitoramento dos perfis e a 
categorização dos termos e temas mais acionados no 2° turno da eleição municipal do Rio de 
Janeiro. A análise observa as mudanças no campo político a partir das interações geradas pelo 
uso dos meios de comunicação (THOMPSON, 2018). Nota-se que o ataque ao adversário e a 
defesa com justificativas são mais frequentes que o debate por pautas. 
 

INTRODUÇÃO 

O Twitter é peça fundamental no “xadrez” da política contemporânea (tanto para cidadãos 

comuns quanto para políticos e aspirantes). Em período eleitoral, a batalha pela primazia 

discursiva nas redes sociais envolve milhares de atores (mídia, usuários engajados, apoiadores 

políticos, líderes de opinião etc.). Logo, a retórica promovida pelos governantes e postulantes 

a cargos públicos influencia na decisão de voto e também pauta o debate. Portanto, o objetivo 

do presente artigo é contemplar um olhar crítico a respeito dos discursos narrativos gerados 

por Marcelo Crivella e Eduardo Paes no Twitter, durante o 2° turno das eleições municipais 

do Rio de Janeiro em 2020. A questão principal é: de que forma a retórica e a escolha de 

determinadas estratégias por parte da elite política transformam a interação cotidiana mediada 

online e a natureza do debate político online no Brasil? 

A hipótese é que os candidatos pautaram suas postagens em vieses relevantes na política 

contemporânea e, principalmente, na eleição brasileira presidencial de 2018, como a 

desqualificação do adversário, divulgação de corrupção e escândalos. Com isso, acredita-se 

que o ambiente mordaz é acentuado e não atenuado pelos posicionamentos dos próprios 

candidatos, enquanto o debate das ideias e as aspirações dos usuários são invisibilizados. As 

contribuições do texto oferecem perspectivas sobre os processos discursivos contemporâneos 
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advindos de importantes atores do cenário político, a partir do estudo sobre as dinâmicas de 

influência que atravessam as redes sociais e a radicalização do debate político no Twitter. 

Primeiramente, apresentamos a teoria atualizada por John B. Thompson (2018) que identifica 

mudanças na interação entre os líderes políticos e seus governados. O autor argumenta que 

vazamentos e escândalos são decisivos porque tocam em fontes do exercício do poder político 

e do poder simbólico. O artigo analisa ainda as publicações dos candidatos Marcelo Crivella e 

Eduardo Paes no Twitter em paralelo aos relatórios da própria rede social e da Fundação 

Getúlio Vargas, que investigaram debates e preocupações dos usuários durante o período 

eleitoral. 

 

A INTERAÇÃO ENTRE POLÍTICOS E SOCIEDADE: NOVAS OBRIGAÇÕES, 

ESTRATÉGIAS E RISCOS 

Thompson (2002) entende os meios de comunicação e seus impactos, a partir da análise deles 

em relação aos tipos de ação e interação gerados. Portanto, os meios de comunicação 

cumprem mais do que a função de compartilhar informações e conteúdos simbólicos. Eles 

também criam “novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações 

sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo” 

(2002, p.13). O britânico parte dessa premissa para compreender algumas das transformações 

históricas associadas à ascensão das sociedades modernas. Segundo Thompson (2018), os 

campos da vida social e política foram e são continuamente reconstituídos por diferentes 

formas de interação e visibilidade provocadas pelo uso dos meios de comunicação. Ele 

discorre que, nas sociedades antigas ou medievais, os políticos conversavam sobretudo com 

outros membros da elite. Entretanto, não se faziam vistos para a maioria da sociedade.  

Com o desenvolvimento da mídia impressa e eletrônica, a relação mudou. Apesar das novas 

formas de abordagens por parte dos governantes, havia limitações quanto ao caráter não-

recíproco e à diminuição do espectro de sinais simbólicos. Em seguida, a mídia eletrônica, o 

rádio e a televisão aumentaram o alcance dos símbolos e comprimiram o espaço-tempo. 

Sublinha-se o aparecimento dos gatekeepers, atores organizacionais como jornalistas e outros 

profissionais da mídia que “moldam os fluxos de comunicação, as formas pelas quais as 

mensagens e o conteúdo simbólico são apresentados e a visibilidade ou invisibilidade dos 
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atores no campo” (2018, p. 37). Thompson percebe que o número crescente de plataformas, 

fontes de informação e atores nas redes sociais reconfigura novamente o campo: a interação 

online mediada perturba o poder das organizações da mídia, mexe com os papéis desses 

gatekeepers institucionais e atenua a força do agendamento por parte dos profissionais de 

mídia. Ele cita Donald Trump, que escolheu utilizar o Twitter como principal canal de 

comunicação do seu governo. Isso lhe possibilitou propagar informações sem moderação e 

escolher o jeito para se mostrar. 

Gomes (2004) diagnostica três teses sobre a política na era das comunicações de massa. A 

primeira versa sobre um conjunto de habilidades e ações com o propósito de formação da 

opinião pública. A segunda relata que este processo ocorre, geralmente, em uma situação de 

competição. Logo, é preciso uma articulação para conter a opinião contrária, impor opiniões 

negativas sobre os adversários e corrigir a opinião do seu grupo em virtude de ataques rivais. 

A terceira tese expõe que “a política de opinião disputa-se, em sua maior parte, na arena 

fornecida pelos meios de comunicação de massa ou em campos de conflitos a estes 

relacionados” (2004, p. 359). Ao levar em consideração o ano do livro, pode-se afirmar que o 

Twitter e outras redes sociais se apresentam, nos dias atuais, também como uma dessas arenas 

de disputas. 

Marques (2006) faz ressalvas à internet enquanto esfera pública, porém constata que muitos 

debates só se concretizam devido ao seu surgimento. Ele considera que, funcionando mal ou 

bem ou mesmo sendo tachado de caótico, o ambiente digital ainda concede condições para a 

exposição de opiniões e formação de arenas conversacionais, movimentos antes pouco 

prováveis ou mais difíceis de concretização. Por outro lado, não se pode conceder a 

capacidade de resolução dos problemas que perturba a forma democrática de governo à 

internet. 

Possibilitar a reunião dos indivíduos para debater determinado tema não 
garante que todos queiram discutir, que a discussão se dê de modo frutífero e 
nem que o resultado da discussão consiga atingir as esferas representativas 
deliberativas, a quem foi concedido o poder de implantar os projetos 
públicos. (MARQUES, 2006, p. 182) 

Em outra publicação, Marques (2016) salienta que a comunicação via internet não é um mero 

detalhe, pois é preciso associar materiais visualmente agradáveis à agenda do eleitor, além de 

perceber, em tempo hábil, os ataques promovidos pelos adversários. Postagens equivocadas, 
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mesmo que direcionadas para poucos seguidores, podem comprometer uma construção de 

imagem pública. Marques identifica três fatores fundamentais: 1) a estratégia deve ser 

consonante com os objetivos políticos; 2) cautela redobrada ao postar qualquer conteúdo, pois 

há um constante monitoramento. Logo, publicar exige um trabalho de mensuração de 

consequências; 3) interagir com eleitores é bem visto, mas fomenta riscos, como precisar 

responder a temas indesejados, ouvir críticas e ser apanhado em contradição.  

Voltando a Thompson (2018), ele afirma que as novas formas de interação e visibilidade 

criaram também obrigações e riscos. Na política contemporânea, os líderes eleitos e aspirantes 

precisam se adaptar aos usos dos meios de comunicação, além de se atentarem aos modos de 

se relacionar, agir, falar e aparência. Quanto aos riscos, o britânico acredita que os políticos 

são muito mais visíveis atualmente e, por maior esforço que façam para administrar sua 

visibilidade, não conseguem controlá-la completamente. 

(...) há sempre o risco de algo dito ou feito no passado, ou em ambientes 
considerados como regiões periféricas ou espaços privados, seja lembrado e 
inserido nas regiões frontais da interação mediada de maneiras e em 
momentos que podem perturbar, comprometer ou minar a autoimagem que 
se deseja projetar. É exatamente por isso que fenômenos como os 
vazamentos e os escândalos se tornaram tão significativos no campo 
mediado da política moderna atual: eles são riscos ocupacionais na era da 
visibilidade mediada. (THOMPSON, 2018, p. 41) 

O britânico argumenta que os vazamentos e os escândalos são decisivos no campo político. 

Entende-se o primeiro como o compartilhamento de conteúdo sobre o comportamento dos 

bastidores em regiões frontais da interação mediada, enquanto o segundo se configura da 

mesma forma com o adicional de que as revelações precipitam algum grau de reprovação ou 

revolta pública. Apesar do fenômeno não ser novo, o autor destaca que o escândalo como 

evento se tornou um gênero comum que alguns buscam descobrir e outros se esforçam para 

evitar. Thompson identifica que eles são importantes porque afetam fontes reais de poder. 

O exercício do poder político nas sociedades democráticas modernas utiliza 
o poder simbólico para ganhar e assegurar o apoio dos outros – em outras 
palavras, é necessário persuadi-los para obter o apoio deles. E para fazer isso 
são requeridos tipos específicos de recursos, como o prestígio, a reputação e 
a confiança. Esses recursos são necessários para exercer o poder simbólico e, 
como o poder político depende do simbólico, para exercê-lo, esses recursos 
são fundamentais. (THOMPSON, 2018, p. 42) 

Os escândalos podem minar o combustível necessário para o exercício do poder simbólico, 

afetando a reputação e a confiança. E, inevitavelmente, ao prejudicar um poder, há ferimentos 
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no outro. Outro aspecto fundamental observado por Thompson é que o campo mediado da 

política moderna se tornou uma batalha em que são “permitidos” usar quaisquer canais de 

mídia para atacar adversários, defender agendas, manter sua imagem e afrontar a do outro. 

 

MARCELO CRIVELLA X EDUARDO PAES NO TWITTER 

Os métodos utilizados foram a coleta e a análise das postagens compartilhadas no Twitter 

pelos perfis oficiais dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro no 2° turno, Eduardo Paes e 

Marcelo Crivella. O intervalo monitorado é de 15 a 29 de novembro de 2020, período eleitoral 

entre o 1° e 2° turno. A extração do material se deu através do software acadêmico Netlytic, 

que captura e armazena dados da API do Twitter. Ademais, ele gera um arquivo com os 

termos mencionados para o tratamento e visualização posterior. Em seguida, optou-se por 

uma categorização das principais palavras e temas. Vale ressaltar que o trabalho excluiu 

artigos, preposições e pronomes possessivos da base analisada por considerar que eles não 

expressam relevância ao proposto na investigação, por exemplo: ao, a, às, isso e nisso.  

Sublinha-se que o bispo Marcelo Crivella, do Republicanos, era o então prefeito da cidade do 

Rio de Janeiro e buscava a reeleição. Por sua vez, Eduardo Paes, do Democratas, foi prefeito 

durante dois mandatos (2009-2017) e liderou as pesquisas de intenção de votos desde o 

começo da disputa eleitoral. Sobre o material extraído do Twitter, a primeira observação é 

quanto ao número de postagens. Enquanto Crivella publicou apenas dez vezes durante o 

segundo turno, Paes fez 221 tweets. O contraste mostra que o candidato do Republicanos não 

priorizou a rede social, apesar de ser nesta um dos nomes mais citados e criticados. Por sua 

vez, o candidato do Democratas esteve atuante durante toda a campanha, defendendo-se de 

ataques, acusando o adversário, interagindo e respondendo dúvidas dos usuários. Os 

resultados mostram que as palavras mais acionadas por Paes foram “Rio”, com 91 aparições 

em 81 mensagens, e “Crivella”, com 78 vezes em 71 tweets. Logo, em mais de 30% das 

postagens, o nome do principal adversário foi mencionado. 
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Figura 1: Nuvem de palavras dos termos mais citados pelo perfil de Eduardo Paes durante o segundo turno. 

Fonte: Twitter. 

O levantamento das 50 palavras e expressões mais utilizadas demonstra o tom afrontoso. Ao 

todo, “mentira/mentiras”, “voltar/voltar a dar certo”, “abandono”, “fake news”, “pior”, 

“contra”, “incompetência”, “omissão” e “nunca mais” somam 144 aparições. Em 

contrapartida, “saúde”, “BRT”, “segurança”, “transporte”, “programa”, “clínicas”, 

“educação” e “pandemia” contabilizam 105. O primeiro grupo de termos, que possui uma 

conotação depreciativa, é mais visível que o segundo grupo, que abrange pautas relevantes à 

sociedade. Mas, afinal, quais temas eram discutidos pelos usuários do Twitter durante o 

período?  

Em novembro de 2020, o Twitter publicou um relatório sobre as conversas contidas na 

hashtag #Eleições2020, que se destacou como um palco de discussões em torno das eleições 

municipais do respectivo ano. Desde o dia 1° de setembro até a manhã do dia 30 de 

novembro, a plataforma contabilizou 15,9 milhões de mensagens sobre o tema – o que 

representa um aumento de 63% em relação às eleições municipais de 2016. O estudo apontou 

o ranking dos candidatos mais citados no Brasil e os temas mais discutidos. Crivella e Paes 

ocuparam a quarta e sétima posição, respectivamente. Já os assuntos mais acionados foram: 

saúde, Covid-19, educação, direitos humanos e economia. Como visto, tais termos não foram 

priorizados pelos perfis dos candidatos mencionados. “Saúde” é a 15° palavra mais utilizada 
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por Paes, sendo acionada 21 vezes em 17 mensagens, ficando atrás de “voltar a dar certo”, 

“mentiras” e “Crivella”. 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também monitorou e publicou diagnósticos sobre o 2° 

turno sob o cenário das redes sociais. Conforme a instituição, a poucos dias da votação, o 

debate público no Twitter indicou a preocupação dos cariocas em torno da segurança pública, 

sobretudo ao papel de milícias na política da cidade, com 22 mil menções entre os dias 16 e 

23 de novembro. Posteriormente, saúde e educação foram pautas dos usuários. Grande parte 

do debate reportou apreensão com o aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI por 

pacientes com Covid-19. O terceiro tema, com 13,5 mil postagens, foi impulsionado a partir 

da declaração de Crivella de que, se eleito, Paes convidaria o deputado federal Marcelo Freixo 

(PSOL-RJ) para assumir a secretaria da Educação. Por consequência, o gestor fomentaria a 

pedofilia e o uso de drogas nas escolas. A suposta denúncia se parece com a narrativa de 

desinformação sobre o suposto “Kit-Gay”, que aconteceu na corrida presidencial de 2018. 

Como o bispo não postou assiduamente na rede social, optamos por investigar apenas as 

temáticas publicadas. Em duas ocasiões, ele postou justificativas sobre seus atos para se 

defender de ataques. As demais foram de agradecimento, divulgação de lives e celebração de 

data comemorativa. Mesmo com poucas mensagens, percebe-se que há uma tentativa de 

construção de imagem e, ao mesmo tempo, de defesa em relação aos ataques rivais. 

 

 

Figura 2: Postagem de Marcelo Crivella para justificar um ato. 

Fonte: Twitter. 
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Por sua vez, o montante de dados de Eduardo Paes traz números mais expressivos sobre os 

objetivos de cada publicação. Neste caso, as categorias escolhidas foram “ataques ao 

adversário”, seja com termos pejorativos ou com exposição de números e notícias; “defesas”, 

isto é, argumentos que contradizem possíveis discursos propagados; “propostas e promessas”, 

publicações que apresentam ações a serem realizadas e/ou posicionamentos em relação a 

determinado tema; “agradecimento de apoio e parabenizações”; “divulgação de agenda”; 

“feitos das suas gestões”; “não se aplica”. 

Tabela 1: Categorização das postagens de Eduardo Paes por temas. 

 Número de postagens Porcentagem 

Ataques 82  37% 

Propostas/Promessas  72 33% 

Defesas 26 12% 

Apoio e parabenizações 19 9% 

Divulgação de agenda 7 3% 

Feitos das suas gestões 5 2% 

Não se aplica 10 4% 

Total 221 100% 

Fonte: Mateus Queiroz. 
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Figura 3: Tweet de Eduardo Paes que ataca e expõe o adversário. 

Fonte: Twitter. 

Ao somar as porcentagens das categorias “ataques” e “defesas”, percebemos que atingem 

quase 50% do total. Isso significa que um a cada dois tweets se referiam ao adversário ou 

buscavam proteger a imagem construída. Logo, a estratégia de campanha de Paes apontou 

mais para a desqualificação de Crivella do que por valorização de propostas, ideias e 

qualidade curricular do próprio candidato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os usos dos meios de comunicação modificam e criam formas de ação e interação. Um dos 

campos afetados é a política, onde novas oportunidades, obrigações e riscos são ofertados aos 

governantes e aspirantes. Atualmente, o Twitter se apresenta como uma importante arena de 

disputa e promoção da política contemporânea. Entretanto, percebe-se que as narrativas 

geradas por parte dos líderes na rede social não priorizam o debate, mas remetem à 
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hostilidade e a insultos. No dicionário online Michaelis3, dentre algumas definições, a palavra 

“político” é descrita como um adjetivo àquele que promove cortesia e polidez, ou seja, uma 

figura moderada e respeitosa. Nos dias que correm, observa-se tanto uma acentuada 

polarização política por parte dos usuários quanto uma postura agressiva por parte dos líderes 

políticos.  

Os números analisados e investigados mostram que o Twitter foi mais utilizado como palco 

de afrontas e proteção do poder simbólico e pouco como uma esfera pública digital para o 

debate de pautas e ideias, apesar do interesse dos usuários em temas relevantes à sociedade. 

Observamos o número expressivo de termos pejorativos que acentuam o clima hostil. A 

procura incessante por se defender ou mesmo atacar o adversário como forma de se promover 

atrapalha o desenvolvimento de ideias e argumentações. Ressalta-se que os dados se referem a 

um período eleitoral, em que, a priori, é o momento adequado à sociedade avaliar as propostas 

que embasarão o candidato eleito. Logo, podemos pensar em um efeito de causa 

consequência. Ao mesmo tempo que o ambiente digital se tornou disputado e agressivo por 

diversos fatores, como a cultura do cancelamento, o campo político viu crescer a radicalização 

do seu debate.  

Vale ressaltar que os líderes investigados, Marcelo Crivella e Eduardo Paes, procuraram 

construir sua imagem perante as regiões frontais, como sustentado por Thompson (2018), 

Gomes (2004) e Marques (2016). Contudo, para isso, muitas vezes se valem da 

desqualificação do adversário em uma lógica de engajamento. Portanto, acredita-se que eles 

também são responsáveis pelo crescente acirramento dessa arena e não pelo apaziguamento. 

Se a ideia da rede social como um espaço para conversação e debate de ideias já é refutada 

por alguns teóricos, percebe-se na prática que aqueles que, a princípio, deveriam o fazer 

também não cumprem sua missão. 
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